Ftalater
Ftalater er en gruppe kjemiske stoffer som blant annet brukes for å gjøre plasten
myk. Enkelte ftalater kan påvirke hormonbalansen og skade forplantningsevnen.
Siden 2007 har et antall skadelige ftalater vært forbudt i småbarnsprodukter
og leketøy ved konsentrasjon over 0,1%. De farlige ftalatene kan finnes i myke
plastleker, oppblåsbare badeleker mm. Tenk på at skadelige ftalater fortsatt er tillatt
i andre produkter – la derfor ikke barn leke med plastprodukter som ikke er ment for
dem.
Flammehemmere
Bomullsleker kan inneholde helseskadelige flammehemmende midler – noen av disse
blir værende i kroppen og kan overføres via amming. Flammehemmende midler
finnes ofte i datamaskiner og tv-spill - la aldri barn leke med gammel elektronikk.
Løsemidler
Visse farger og lim inneholder løsemidler som kan påvirke nervesystemet. Ekte
oljemaling kan dessuten inneholde giftstoffer. Vannbaserte produkter foretrekkes,
men tenk på at de ofte inneholder konserveringsmidler som kan fremkalle allergier.
Tungmetaller
Smykker og metallgjenstander kan inneholde bly, nikkel eller kadmium. Unngå
smykker som er billige og tunge. Bly er veldig farlig og kan påvirke barnets mentale
utvikling.
Bly kan også finnes i metallmaling og til og med i barnesminke. Kadmium
lagres lenge i kroppen, i større mengder kan det blant annet forårsake dårligere
nyrefunksjon. Nikkel kan fremkalle allergi hos barnet.
Bisfenol A
Bisfenol A er et vanlig, men kontroversielt plastkjemikalie som siden 2011 har
vært forbudt i tåteflasker. Det er fortsatt tillatt i leketøy. Studier indikerer at
Bisfenol A blant annet kan forstyrre forplantningsevnen. Vær oppmerksom på at
plastemballasje og matbokser kan lekke kjemikalier ved oppvarming.
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IKKE ET LEKETØY
- om kjemikalier i leketøy
Som foreldre/foresatt har du sikkert lest alarmerende rapporter i
media. Det finnes skremmende mange produkter som ikke lever opp
til gjeldende krav og regler.
Barn er mer sensitive for kjemikalier enn voksne, deres kropper og
hjerner er ikke ferdigutviklet ennå. Dessuten begynner de som kjent
å utforske sin verden ved å putte ting i munnen. Derfor er det ekstra
viktig å se over hva de aller minste leker med. Idag stilles det ekstra
høye sikkerhetskrav til leketøy. Ofte er det gamle leker eller produkter
fra useriøse leverandører du bør være oppmerksom på. Her ser du
noen tips til hva du kan gjøre for å skape et tryggere miljø for barnet
ditt.
Tenk på dette når du kjøper leker
• Kjøp miljømerkede leker dersom det er mulig.
• Sett spørsmålstegn ved varer som er betydelig billigere enn hos
andre leverandører/produsenter. Det koster å lage trygge leker.
• Kjøp helst leker fra kjente leverandører/produsenter.
• Ikke kjøp leker som lukter sterkt av kjemikalier eller parfyme.
• Spør leverandøren/produsenten om du er usikker på noe. De er
forpliktet til å svare.
Utenfor barns rekkevidde
Pass opp for produkter som inneholder stoffende listet opp her. Vil du
være sikker? Still spørsmål og sett krav til din leverandør.

